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VILNIAUS SAVIVALDYBĖS GRIGIŠKIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ
BENDRI REIKALAVIMAI SAUGIAM ELGESIUI ANT LEDO

1. BENDROS NUOSTATOS
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

Ledo aikštelė - tai atvira ledu padengta aikštelė, skirta čiuožimui, esanti adresu Kovo 11-osios
g. 21, Grigiškės (toliau - Ledo aikštelė).
Lankytojas – kiekvienas ledo aikštele besinaudojantis ir/ ar joje esantis asmuo.
Kiekvienas lankytojas, patekęs į ledo aikštelę, patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis
taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Šios taisyklės pakabintos prie įėjimo į ledo aikštelę, o taip
pat skelbiamos internetinėje svetainėje adresu www.grigiskiumokykla. lt
Mokiniai su bendrosiomis elgesio ant ledo taisyklėmis supažindinami pasirašytinai
(supažindina klasės vadovas).
2. LEDO AIŠKTELĖS DARBO LAIKAS IR BENDI REIKALAVIMAI SAUGIAM
ELGESIUI

Ledo aikštelės darbo laikas yra nuo 8.00 iki 21.00 val. I-VII dienomis.
Pasibaigus ledo aikštelės naudojimosi laikui, lankytojai turi palikti ledo aikštelę.
Čiuožti ledu rekomenduojama naudoti tam specialiai skirtas pačiūžas ir tik viena kryptimi
(pagal laikrodžio rodyklę).
2.4. Leidžiama naudotis lankytojams nuo 7 iki 18 m., lankytojams iki 7 m. būtina mokytojų, tėvų,
globėjų, senelių priežiūra.
2.5. Ugdymo proceso metu už mokinių saugumą ir tvarką atsako mokytojai.
2.6. Draudžiama bėgioti ir stumdytis, šokinėti, grubiai elgtis, tyčiotis ir kitais būdais trukdyti
kitiems lankytojams.
2.7. Draudžiama šiukšlinti, triukšmauti, rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus, kitaip svaigintis,
įsivesti ir laikyti teritorijoje gyvūnus, teršti aplinką.
2.8. Draudžiama įsinešti bet kokio pobūdžio ginklus, petardas ir kitokias pirotechnikos priemones,
deginti sprogstamus garsinius ir dūminius įtaisus.
2.9. Draudžiama gadinti inventorių.
2.10. Draudžiama viešinti bet kokio pobūdžio plakatus, vėliavas ir/ar kitokius ženklus, gestus
kuriuose būtų užfiksuota įžeidžianti, rasinę, politinę, tautinę, religinę ir/ar kitokią neapykantą,
diskriminaciją ar kitus neigiamus aspektus išreiškianti ir/ar skatinanti informacija.
2.1.
2.2.
2.3.

3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
3.1. Privaloma laikytis sanitarinių–higieninių reikalavimų, bendrosios tvarkos reikalavimų, tausoti
inventorių, naudotis progimnazijoje esančiais tualetais.
3.2. Už nepilnamečių asmenų elgesį atsako nepilnamečių tėvai ar kiti teisėti jų atstovai, mokytojai,
treneriai.
3.3. Mokinių tėvai yra atsakingi už turto sugadinimą ir atlygina vaiko padarytą žalą progimnazijai
(pagal Civilinio kodekso 6.275 str.).
3.4. Progimnazija neugdymo proceso metu ir mokinių atostogų metu neatsako už lankytojo ant ledo
patirtą materialinę žalą, fizinius susižalojimus ir kitas neigiamas pasekmes.
3.5. Lankytojai, pažeidę ledo aikštelės galiojančią tvarką, praranda galimybę ateityje naudotis ledo
aikštele.

